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Olomouc 27. 9. 2017

Věc: Vyjádření ke stavbě „Trojice objektů SO-01, SO-02, SO-03“ k projektové
dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor
krajský úřad“),
obdržel podáním ze dne 7. 9. 2017 žádost
ke stavbě „Trojice objektů SO-01, SO-02, SO-03“ vk.ú.
k projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení.
Předmětem záměru je výstavba objektů A-infocentra, B-administrativy, C-půjčovny
kol, D-servisu kol, E-půjčovna
tně řešení technické
a parcelách
Součástí stavby je 12 parkovacích stání.
Krajský úřad, jako dotčený správní úřad, tímto kvýše uvedené žádosti zasílá své
písemné vyjádření.
Oddělení ochrany přírody
Natura 2000 (Mgr. Tomáš Berka):
Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů,
po posouzení záměru „Trojice objektů SO01, SO02, SO03
Infocentrum,
administrativa, půjčovna a servis kol a lyží“ vydává v souladu s § 45i odst. 1 výše
uvedeného zákona toto stanovisko:
Uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry
a koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Odůvodnění:
Předmětem záměru je výstavba objektů infocentra, administrativy, půjčovny kol,
servis kol, půjčovna lyží a servis lyží na pozemcích pare. č.
Záměr leží na území ptačí oblasti Králický
Sněžník CZ0711016, jejímž předmětem ochrany je chřástal polní (Crex crex) a jeho
biotop. Záměr se nachází v těsné blízkosti zastavěného území a stávající sjezdové
trati. Pozemky s trvalým travním porostem, který je potenciálním biotopem chřástala,
budou dotčeny pouze maloplošně. Na základě dostupných dat (NDOP, AOPK ČR)
nebyl na území plánované stavby ani v blízkém okolí výskyt chřástala polního
zaznamenán. Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně malý zásah do potenciálního
biotopu chřástala v již rekreačně využívané části jmenované ptačí oblasti, lze
konstatovat, že záměr nemůže mít významný negativní vliv na jmenovanou ani jinou
lokalitu soustavy NATURA 2000.

Ochrana přírody (Mgr. Tomáš Berka):
Zájmy ochrany přírody, jejichž ochrana je v kompetenci krajského úřadu, vyjma § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
nejsou předmětným záměrem dotčeny.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (Ing. František Sedláček):
Vzhledem k tomu, že předkládaný záměr je situován, mimo jiné, i na zemědělské
půdě, investor musí postupovat podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně
ZPF“).
Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o ochraně ZPF je k odnětí zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu (dále ,,ZPF“) pro nezemědělské účely třeba souhlasu
orgánu ochrany ZPF.
Záměr, který vyžaduje odnětí zemědělské půdy ze ZPF nelze povolit podle zvláštních
právních předpisů bez tohoto souhlasu.
Pokud si práce spojené s realizací záměru vyžádají dočasné odnětí zemědělské
půdy ze ZPF na dobu do jednoho roku včetně doby potřebné pro uvedení dotčených
pozemků do původního stavu, je třeba toto dočasné odnětí písemně ohlásit 15 dnů
předem příslušnému orgánu ochrany ZPF.
Dočasné odnětí na dobu delší než jeden rok, nebo bez uvedení dotčených pozemků
do původního stavu (při změně půdního profilu), je možné pouze se souhlasem
orgánu ochrany ZPF.
Příslušným orgánem ochrany ZPF k převzetí žádosti (ohlášení) je obecní úřad obce
s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu leží největší část zemědělské
půdy, která má být předmětným záměrem dotčena (viz ustanovení § 18 odst. 2
zákona o ochraně ZPF).
Oddělení ochrany životního prostředí
Orgán odpadového hospodářství (Bc. Martina Fraisová)
Sdělujeme, že z hlediska nakládání s odpady dává vyjádření zejména v územním
a stavebním řízení, a to dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností.
Pouze upozorňujeme, že vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) byla zrušena a nahrazena vyhláškou č. 93/2016,
o Katalogu odpadů (viz str. 19 STZ).
Orgán ochrany ovzduší (Ing. Jana Doušková)
■ Realizace záměru se dotýká těchto zdrojů znečišťování ovzduší:
o Plošné zdroje - prašnost v průběhu výstavby.
o Liniové zdroje (mobilní) - provoz dopravních prostředků - v průběhu výstavby
(stavební mechanismy a nákladní automobilová doprava).
■ Krajský úřad Olomouckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství
je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany ovzduší
jen v případě stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší vyjmenovaných v příloze
č. 2 k zákonu. Z dokumentace pro stavební řízení vyplývá, že součástí záměru
nebudou stacionární zdroje znečišťování ovzduší uvedené v příloze č. 2
k zákonu.
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V rámci provádění stavebních prací je nutné v maximální míře eliminovat
znečišťování ovzduší, zejména sekundární prašnost z provozu mobilních zdrojů
a stavebních mechanismů a prašnost související s přesunem sypkých materiálů.
Pro omezení prašnosti musí zhotovitel zajistit pravidelné čistění zpevněných ploch
a kropení ostatních ploch a dodržování pořádku na pracovišti.
Oddělení vodního hospodářství
Vodoprávní úřad (Vladimíra Kresáč Kubišová)
Záměr se nedotýká zájmů chráněných vodním zákonem v kompetenci vodoprávního
úřadu^ krajského úřadu. K vyjádření k PD pro územní a stavební řízení je Městský
úřad Šumperk, odbor ŽP.
Oddělení lesnictví (Mqr. Nina Kuncová)
Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž
ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou záměrem dotčeny.
Oddělení integrované prevence (Ing. Zdeňka Kotrášová, Ph.D.)
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, k předmětnému záměru sděluje, že uvedený záměr
nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí, ve smyslu zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí.
Odůvodnění:
Provedení záměru závažně neovlivní životního prostředí ve smyslu § 1 odst. 2
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. S ohledem na povahu, rozsah
a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí,
i s ohledem na výše uvedené stanovisko orgánu ochrany přírody, dospěl krajský
úřad, na základě dostupných podkladů a informací, k závěru, že tento záměr
nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí.
Zákon 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o prevenci závažných havárií)
Záměr nespadá do působnosti zákona o prevenci závažných havárií.
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon
o integrované prevenci), v platném znění.
Záměr nespadá do působnosti zákona o integrované prevenci.
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Stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná
povolení dle zvláštních předpisů, jako je např. stavební zákon, zákon o vodách,
zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.
r—
,

f

Ing. Jose
vedoucí
životního prostře
Krajského úřadu

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Zdeňka Kotrášová, Ph.D.
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